
 

        

 

         

 

 

       

 

               

 

 

       

 

 

 

 

 

LUNCH 

Tomatensoep     € 5.30 

Sandwich zalm                                      

Sla, ui, roomkaas, gerookte zalm    € 7.90 

Sandwich carpaccio                              

Sla, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, Truffelmayo € 8.80 

Sandwich geitenkaas                                  

Sla, honing, walnoot, geitenkaas   € 7.50 

Twee kroketten                                          

Met brood of friet     € 7.50 

Tosti ham / kaas    € 4.80 

Tosti salami / brie    € 5.80  
Al onze sandwiches zijn gemaakt van Heerlijk en  ambachtelijk  
vers afgebakken molenaarsbrood keuze uit wit of bruin brood 

 

MAALTIJDSALADES 

Salade geitenkaas     € 12.50 
Gegratineerde geitenkaas met honing en  
walnoot geserveerd op een frisse salade 

 
Salade gerookte zalm    €13.50 
Koude gerookte zalm geserveerd op een kruidige  
salade met roomkaas en rode ui  

 
Salade carpaccio    € 14.20 
Klassieke rundecarpaccio aangekleed met pijnboompitten 
en truffelmayonaise op  groene salade 

 
Salade gegrilde kip    € 12.80 
Licht gekruide Malse dijen van de grill geserveerd 
op een Heerlijke sla melange met kruidige dressing 
 

VOOR BIJ DE BORREL 

Bitterballen 8 stuks    € 6.70 

Warm gemengd bittergarnituur  8 stuks  € 6.70 

Schaaltje nootjes     € 2.00 

Brood met kruidenboter   € 5.80 

Gooische friet                                                      

Friet met Parmezaanse kaas en truffelmayonaise € 5.30 

 

 

VOORGERECHTEN 

Klassieke rundercarpaccio   € 9.50 
Sla, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, Truffelmayo 

 
Gerookte zalm salade     € 9.20 
Sla, ui, roomkaas, gerookte zalm 
 
Geitenkaas Salade    € 8.90 
Sla, honing, walnoot, geitenkaas    

  
Tomatensoep     € 5.30 

Brood met kruidenboter   € 5.80 

 

PLATE GERECHTEN 

Mals gegrilde Kippendij                               

Geserveerd met friet en salade   € 16.20 

Kemphaanburger 
Dubbele runderburger met kaas, sla, ui en Rosemary- 

sea salt mayo. Geserveerd met friet en salade  € 15.25 
 
Stoofpotje                        
Rijk gevulde runderstoof volgens ambachtelijk recept 

Geserveerd met friet en salade   € 17.20 
 
Vegetarische Quiche                                
Quiche gevuld met ricotta en spinazie  

Geserveerd met friet en salade   € 16.70 
  

SOFTIJS  

IJshoorntje     € 1.50 

Beker klein     € 2,50 

Beker groot     € 4.50 

Toppings                                
Disco dip      € 0.35                        
Nootjes      € 0.35                     
Aardbeien     € 0.35                   
chocolade saus     € 0.35                 
Mini spekjes     € 0.45                         
Karamel blokjes     € 0.45                   
Slagroom     € 0.50 

 

 


